
 
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa "SILVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP 8751456532 

Adres siedziby KIJEWO SZLACHECKIE 51, 86-253 KIJEWO 
KRÓLEWSKIE 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/27 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Zapytanie ofertowe 01/08/2021 jest realizowane w ramach projektu Fundusz Wsparcia 
Inwestycyjnego finansowanego z Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiot 
zamówienia obejmuje zakup środka trwałego w postaci samochodu osobowego o następującej 
specyfikacji: 
 
- samochód używany (rocznik: nie starszy niż 2018) w bardzo dobrym stanie bez widocznych 
uszkodzeń i ukrytych wad, bezwypadkowy; 
- typ: hatchback/sedan/kombi; 
- uniwersalny 5-drzwiowy;  
- silnik diesel;  
- moc silnika minimum: 150 KM; 
- pojemność skokowa nie mniejsza niż 1600 cm3 nie większa niż 1970 cm3;  
- skrzynia manualna/automat; 
- przebieg: nie większy niż 125 tys. km; 
- emisja spalin Euro 6 lub wyższy; 
- wymagane dodatkowe wyposażenie (alarm, ESP, nawigacja, centralny zamek, immobiliser,  
klimatyzacja i ogrzewanie powierzchni pasażerskiej, czujniki parkowania); 
- udokumentowana historia przebiegu przez autoryzowany serwis; 
- udokumentowana historia czynności serwisowych; 
- udokumentowana historia zdarzeń losowych - jeśli takie wystąpiły. 
 
Zamawiający dopuszcza wykonanie oględzin, a Wykonawca zmuszony jest do udostępnienia środka 
trwałego w miejscu jego przebywania przed zawarciem umowy o dofinansowanie w celu weryfikacji 
powyżej wymienionych elementów specyfikacji. 
 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, 
nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do 
wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego 



 
 

 

producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu 
wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. 
Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 
materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem 
lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod 
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i 
jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia 
spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest 
równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym 
ofertę. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim poniższym 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako 
najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się 
oferentów, którzy spełniają oraz zaakceptują następujące warunki: 
 

a) Wykonawca zapewni ważność oferty co najmniej na 30 dni od dnia następnego po 
zakończeniu terminu składania ofert (oświadczenie w postaci załącznika nr 1 do zapytania); 

b) maksymalny termin realizacji zadania nie może przekroczyć 30 dni od dnia podpisania umowy 
(oświadczenie w postaci załącznika nr 1 do zapytania); 

c) cena środka trwałego nie może zawierać kosztów dodatkowych (oświadczenie w postaci 
załącznika nr 1 do zapytania);  

d) Wykonawca zobowiąże się do podpisania umowy zaproponowanej przez Zamawiającego po 
rozstrzygnięciu niniejszego zapytania (oświadczenie w postaci załącznika nr 1 do zapytania); 

e) Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego 
czynności związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 
cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnieniu funkcji 
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu  w  
takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  który  może  budzić  uzasadnione wątpliwości, 
co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  
pokrewieństwa  lub powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub  w  stosunku  
przysposobienia,  opieki  lub kurateli (oświadczenie w postaci załącznika nr 2 do zapytania). 

f) Wykonawca zapewni, że środek trwały będący przedmiotem zamówienia nie był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z krajowych środków publicznych 
w ciągu 7 poprzednich lat poprzedzających rok złożenia oferty (przedstawienie faktur zakupu 
przez poprzednich właścicieli w okresie ostatnich 7 lat poprzednich rok złożenia oferty wraz z 
oświadczeniami o braku współfinansowania zakupu ze środków Unii Europejskiej lub dotacji 
z innych krajowych środków publicznych stanowiących załącznik nr 3 do zapytania). 

3. Kryteria oceny oferty 

 
Ocena  ofert  będzie  przeprowadzona  oddzielnie  dla  całego przedmiotu  zamówienia. Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:  
 



 
 

 

A. Cena brutto w PLN  
 
B. Termin realizacji  

 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
A. Cena brutto - waga punktowa 80 pkt. (80%). Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać 

oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.  
B. Termin realizacji z zastrzeżeniem spełnienia terminu realizacji wskazanego w pkt 8 - waga 

punktowa 20 pkt. (20%). Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym 
kryterium wynosi: 20 punktów. 

 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
A. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 
 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert 
x 80 

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie 

 
 

B. Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji” będzie przyznawana wg następującego 
wzoru: 
 

Najkrótszy termin wśród otrzymanych ofert 
x 20 

Termin, liczony w dniach wskazany w badanej ofercie 

 
 
 
Punkty  uzyskane  przez  ofertę  w  ocenie  oferty  w  Kryterium  A i Kryterium  B zostaną  dodane  do  
siebie  i  na  tej podstawie  zostanie  obliczona  łączna  ocena  oferty.  Oferta  w  łącznej  ocenie może  
uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez 
Wykonawcę w kryterium A i B).  

6. Termin składania ofert 

 
Oferta  musi  zostać  złożona  w  nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia następnego po dniu 
opublikowania zapytania ofertowego na stronie www.tarr.org.pl. 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

 
Ofertę należy złożyć w postaci wypełnienia i podpisania załącznika nr 1, 2, 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego, wydrukowania i podpisania przez osobę/y upoważnioną/e. Do wymienionych wyżej 
załączników należy dołączyć fakturę(y) będące przedmiotem umowy kupna-sprzedaży za środek 
trwały (zgodnie z zapisami pkt 2 ppkt f). Ofertę należy dostarczyć elektronicznie na adres 
biuro@silva.com.pl, osobiście lub listownie na adres Zamawiającego wskazany w nagłówku 
niniejszego zapytania z oznakowaniem na kopercie: Oferta do zapytania ofertowego nr 01/08/2021. 
Decyduje data wpływu oferty na adres Zamawiającego. Oferty dostarczone Zamawiającemu po 
terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty 
przez Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez 
oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.  W  trakcie oceny i badania ofert 
Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. 

mailto:biuro@silva.com.pl


 
 

 

Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W  każdym  czasie  postępowania  
dotyczącego  wyboru  Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo  do  jego zakończenia  bez  wyboru  
jakiegokolwiek  Wykonawcy. Wykonawcom  nie  przysługują  wobec  Zamawiającego  jakiekolwiek 
roszczenia z tego tytułu. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców oraz ogłosi wyniki na 
stronie internetowej na  stronie internetowej  wskazanej  przez  instytucję  ogłaszającą  nabór  
wniosków  o  powierzenie  grantów,  tj.  stronie www.tarr.org.pl. 
 

       8. Termin realizacji umowy 

 
Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania tj. daty sporządzenia i zaakceptowania protokołu wyboru Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zrealizowania zamówienia w maksymalnym terminie 30 dni od daty podpisania 
umowy. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę odbioru przez 
Zamawiającego, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. 
Płatność za wykonaną pracę nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń stanowiącego 
podstawę do dostarczenia rachunku lub faktury.  

 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Paweł Rokicki. Pytania dotyczące postępowania 
należy kierować wyłącznie na adres mailowy Zamawiającego tj. biuro@silva.com.pl. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 

przewidział: 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w 

wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na 
przedmiot umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy i finansowania w przypadku: 
a. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe 
przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez 
Zamawiającego; 
b. zdarzeń losowych, wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

4. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w 
szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są 

http://www.tarr.org.pl/
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rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego 
nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć 
ofertę.  

5. Ponadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej, 
Zarządzającej, Pośredniczącej lub operatora projektu pojawi się potrzeba zmiany terminów 
lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu 
bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za 
strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej, Zarządzającej, 
Pośredniczącej lub operatora projektu. 
 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 

  



 
 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

_________________________ 

(pieczęć firmowa oferenta – jeśli dotyczy) 

 

Dane dotyczące Wykonawcy (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci firmowej)  

Nazwa/Imię i nazwisko:        

Adres zamieszkania/Siedziba działalności:         

Nr telefonu:        

Nr NIP – jeśli dotyczy:       

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu środka trwałego w postaci samochodu 

osobowego przedstawiam ofertę. 

1. CENA: Oferuję realizację zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym za następującą 

cenę:  

 

Netto1:              PLN 

VAT2:                 PLN 

Brutto:             PLN 

 

2. Termin realizacji: Oferuję termin realizacji zadania:       dni. 

 Oświadczam, że: 

• Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.  

• Zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia w pełni odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia 
przedstawionemu w zapytaniu ofertowym. 

• Zaoferowana przez mnie cena obejmuje pełen zakres zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym i nie 
zawiera kosztów dodatkowych. 

• Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

• Zobowiązuje się do podpisania umowy zaproponowanej przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu 
niniejszego zapytania. 

• Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

• Jestem osobą uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

• Akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym termin związania ofertą. 
 

……………………, dn. ………………………   
            (miejscowość, data)                 

……………………………………………………………………………… 
 Podpis/y osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej)  

  

 
1 Nie wypełniać jeśli nie dotyczy 
2 Nie wypełniać jeśli nie dotyczy 



 
 

 

 
 

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 
 
 

…………………………………………………………………… 
(pieczęć firmowa oferenta – jeśli dotyczy) 

  
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakupu środka trwałego w 

postaci samochodu osobowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu 

ofertowym 01/08/2021 działając w imieniu ………………………………………………………………….. zwana/y dalej 

jako: „Wykonawca”, oświadczam(y), że: 

Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy 

przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia opieki lub kurateli. 

W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 

……………………, dn. ………………………   
            (miejscowość, data)             

……………………………………………………………………………… 
 Podpis/y osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej)   

 
 

 

 

 

 

 

* Należy podać pełną nazwę podmiotu/dane oferenta 



 
 

 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku współfinansowania zakupu ze środków Unii Europejskiej lub 

dotacji z innych krajowych środków publicznych 

 

 
 
 

…………………………………………………………………… 
(pieczęć firmowa oferenta – jeśli dotyczy) 

  
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU WSPÓŁFINANSOWANIA ZAKUPU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ LUB 
DOTACJI Z INNYCH KRAJOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakupu środka trwałego w 

postaci samochodu osobowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu 

ofertowym 01/08/2021 działając w imieniu …………………………………………………………………..* zwana/y 

dalej jako: „Wykonawca”, oświadczam(y), że środek trwały będący przedmiotem niniejszego 

zamówienia nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z krajowych środków 

publicznych w ciągu 7 poprzednich lat poprzedzających rok złożenia oferty.  

 

W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 

……………………, dn. ………………………   
            (miejscowość, data)             

……………………………………………………………………………… 
Podpis/y osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej)   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Należy podać pełną nazwę podmiotu/dane oferenta 


